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Plats och tid Päronsalen, Stadshuset, Åmål, tisdagen den 12 april 2016 kl 14:00-15:45 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Marianne Nordgren, nämndsekreterare 
Emil Martinsson, va-chef, § 35 
Niklas Ekberg, gatuchef, § 36 
Philip Hagström, trafikingenjör, § 37 

 

Justerare Andreas Alerfors (M) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, 2016-04-18 kl 10.30  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 33-46 

 Marianne Nordgren  

 Ordförande 

 
 ........................................................................................  

 

 Mikael Norén  

 Justerare 

 
 ........................................................................................  

 

 Andreas Alerfors  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-04-12 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-19 Datum då anslaget tas ned 2016-05-11 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningen, administrationen 

Underskrift 

 
 ........................................................................................  

 

 Marianne Nordgren  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Bengt Enneby (C) X           

Patrik Karlsson (C) X           

Andreas Alerfors (M) X           

Mats Ahlstrand (SiV) X           

Anders Anderberg (SD) X           

Bengt Mattsson (S) X           

Jerome Davidsson (S) X           

Mikael Norén (S) X           

Tommy Lerhman (S) X           

Peter Olsson (V) X           

Niklas Johansson (C)  tjg ers Peter Håkansson  X          

Christer Törnell (KD) X           

Joachim Adolfsson (M) X           

            

Ersättare            

            

Eva Harstad (C)  X          

Leif Pettersson (SiV) X           

Thomas Jarlhamre (M)  X          

Lars Olsson (MP) närv. §§ 33-36    X           

Urban Karlsson (SD)  X          

Inger Persson (S) X           

Leif Pettersson (S) X           

Sahir Aldousari (S)  X          

Patrik Edvinsson (S)  X          

Christoffer Karlsson (MP)  X          

Peter Håkansson (C) X           

Anders Hansson (L)  X          

Patrik Sandvall (M)  X          
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Ärendelista 

§ 33 Dnr 10668 
Val av protokolljusterare .................................................................................. 4 

§ 34 Dnr 10096 
Fastställande av dagens föredragningslista ................................................... 5 

§ 35 Dnr 10713 
Information om pågående verksamhet inom va-enheten ............................... 6 

§ 36 Dnr 10712 
Information om pågående verksamhet inom gatuenheten ............................ 7 

§ 37 Dnr 2016-000089 
Lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på Kanaltorgets 
parkeringsplats i Säffle ..................................................................................... 8 

§ 38 Dnr 2014-000478 
Komplettering av renhållningstaxan i Säffle kommun ................................. 10 

§ 39 Dnr 2016-000153 
Höjning av taxan för avloppsslam på Östby miljöstation ............................ 11 

§ 40 Dnr 2016-000099 
Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av 
flyktingsituationen 2015 och 2016 ................................................................. 12 

§ 41 Dnr 2014-000403 
Svar på motion om att bygga en skatepark i Säffle ...................................... 14 

§ 42 Dnr 2015-000159 
Val av representant till referensgrupp för VA-planarbete Säffle .................. 15 

§ 43 Dnr 2016-000090 
Ekonomisk uppföljning efter mars 2016 ........................................................ 16 

§ 44 Dnr 10709 
Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 
delegeringsordning......................................................................................... 17 

§ 45 Dnr 10710 
Anmälda handlingar ........................................................................................ 18 

§ 46 Dnr 10711 
Information och rapporter .............................................................................. 19 
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§ 33 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att Andreas Alerfors (M) utses till protokolljusterare.  

Beslut 

Andreas Alerfors (M) utses till protokolljusterare.  

_______________________ 
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§ 34 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar att fastställa 

dagens föredragningslista.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista.  

______________________ 
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§ 35 Dnr 10713  

Information om pågående verksamhet inom va-enheten 

Ärendebeskrivning 

Emil Martinsson informerar om pågående verksamhet inom va-enheten.  

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av 

informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  

______________________ 
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§ 36 Dnr 10712  

Information om pågående verksamhet inom 
gatuenheten 

Ärendebeskrivning 

Niklas Ekberg informerar om pågående verksamhet inom gatuenheten.  

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av 

informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  

______________________ 
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§ 37 Dnr 2016-000089  

Lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på 
Kanaltorgets parkeringsplats i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Bron över Säffle kanal har renoverats och i samband med detta anlades en 

tillfällig bro norr om den befintliga och fordonstrafiken leddes över 

Kanaltorgets parkeringsplats. Under renoveringen av bron var tidsrymden 

för parkering på Kanaltorgets parkeringsplats begränsad till högst 30 minuter 

mot annars gällande två timmar. 

Nu går åter trafiken på den befintliga bron och ägaren till gatuköket på 

Kanaltorget har upplevt tidsförändringen positivt då det lett till ökad rotation 

av fordon på parkeringsplatsen och önskar därför att tiden permanentas. 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta 

om lokala trafikföreskrifter.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-16 

Arbetsutskottets protokoll, 2016-03-29, § 10 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Nämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § 

första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 

trafikföreskrifter i Säffle enligt bilaga 1785 2016/005. 

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 
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______________________   Bilaga 5 

2016-04-19 Utdrag till 

Teknik och fritid/gatuchef 

Teknik och fritid/trafikingenjör 

Teknik och fritid/driftledare gatuenheten 

Stefan Lenberg, trafikkonsult 
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§ 38 Dnr 2014-000478  

Komplettering av renhållningstaxan i Säffle kommun  

Ärendebeskrivning 

I och med den nya renhållningsföreskriften, vilken antogs år 2015, så har 

renhållningstjänsterna utökats med ett dispensabonnemang, 

kvartalshämtning. Utöver detta finns ett behov av att ta fram fler taxor 

avseende gångväg. 

Med anledning av detta behöver beslut tas om en komplettering av 

renhållningstaxan.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-03 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 

och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

förslag på komplettering av renhållningstaxan i Säffle kommun från och med 

2016-09-01. 

_________________________                                                           Bilaga 6 

2016-04-19 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle       
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§ 39 Dnr 2016-000153  

Höjning av taxan för avloppsslam på Östby miljöstation 

Ärendebeskrivning 

Avloppsslam tas återigen emot på Östby miljöstation efter att 

tillsynsmyndigheten godkänt en anmälan om kompostering av avloppsslam. 

Totalt får 1000 ton avloppsslam tas emot fram till och med 2017-07-01. 

En höjning av taxan för avloppsslam föreslås från 200 kr/ton till 375 kr/ton 

på grund av förändrad behandlingsmetod.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-03 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 

och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till höjning av taxan för 

avloppsslam till 375 kr/ton från och med 2016-05-01. 

________________________ 

2016-04-19 Utdrag till 

Teknik och fritid/renhållningschef        
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§ 40 Dnr 2016-000099  

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med 
anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen beslutade i extrabudgeten för budgetåret 2015 om extra stöd till 

kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Säffle 

kommun har fått 34 337 tkr i extra statsbidrag av vilka 2 641 tkr, enligt 

regelverket, bokförts som intäkt på år 2015 och 31 696 tkr som intäkt på år 

2016. 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016, § 28 att fördela 

statsbidraget till nämnderna som extra ramanslag, varav 1 268 tkr 

motsvarande 4 % av statsbidraget till teknik- och fritidsnämnden. 

Teknik- och fritidsförvaltningen anser att en samordning av föreningslivets 

möjligheter till aktiviteter inom integrationsområdet har en god effekt. 

Förvaltningen föreslår därför att avsatta medel används till följande: 

 Tidsbegränsad anställning av samordnare som syftar till att vara en 

kontaktperson och koordinator mot det ideella föreningslivet och mot 

distriktsnivån, beräknad kostnad 430 tkr. 

 Temporär anställning av två badvaktmästare (instegsjobb) till 

simhallen, inklusive uppgradering av entrésystemet, beräknad 

kostnad 320 tkr. 

 Uppgradering av entrésystem Tegnérhallen, beräknad kostnad 

100 tkr. 

 Inköp av fritidsmaterial till det offentliga rummet för att ge möjlighet 

till spontana aktiviteter, beräknad kostnad 418 tkr. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-20 

Arbetsutskottets protokoll, 2016-03-29, § 11 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  
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Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar fördela statsbidraget på 1 268 tkr år 

2016 för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen som extra 

ramanslag enligt följande: 

 Tidsbegränsad anställning av samordnare som syftar till att vara en 

kontaktperson och koordinator mot det ideella föreningslivet och mot 

distriktsnivån, beräknad kostnad 430 tkr. 

 Temporär anställning av två badvaktmästare (instegsjobb) till 

simhallen, inklusive uppgradering av entrésystemet, beräknad 

kostnad 320 tkr. 

 Uppgradering av entrésystem Tegnérhallen, beräknad kostnad 

100 tkr. 

 Inköp av fritidsmaterial till det offentliga rummet för att ge möjlighet 

till spontana aktiviteter, beräknad kostnad 418 tkr. 

______________________ 

2016-04-19 Utdrag till 

Teknik och fritid/förvaltningschef 

Teknik och fritid/fritidschef 

Teknik och fritid/ekonom        
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§ 41 Dnr 2014-000403  

Svar på motion om att bygga en skatepark i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Magnus Larsson (MP) inkom den 11 augusti 2014 med en motion till 

kommunfullmäktige i Säffle. Motionens intention är att bredda utbudet för 

ungdomar som inte är föreningsanslutna i de traditionella föreningarna med 

en aktiv fritidssysselsättning. Motionären vill därför att kommunen utreder 

både möjligheten och lämpligheten att bygga en skatepark. Bland de platser 

som nämns i motionen är området runt Ungdomens Hus.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-20 

Arbetsutskottets protokoll, 2016-03-29, § 12 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att med 

hänvisning till tjänsteskrivelsen anses motionen besvarad. 

___________________ 

2016-04-19 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle   
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§ 42 Dnr 2015-000159  

Val av representant till referensgrupp för VA-planarbete 
Säffle  

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen har tillsammans med miljö- och 

byggenheten påbörjat arbetet med att ta fram en VA-plan för Säffle 

kommun. Politisk förankring är av central betydelse i ett VA-planarbete och 

därför är en politisk referensgrupp under bildande. Referensgruppen består 

av respektive ordförande i teknik- och fritidsnämnden samt miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att även kommunstyrelsen i Säffle 

utser en representant från dess arbetsutskott att ingå i den politiska 

styrgruppen för aktuellt VA-planarbete.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-21 

Arbetsutskottets protokoll, 2016-03-29, § 14 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utse en 

representant från kommunstyrelsens arbetsutskott att ingå i den politiska 

styrgruppen för aktuellt VA-planarbete. 

______________________ 

2016-04-19 Utdrag till 

Kommunstyrelsen Säffle       
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§ 43 Dnr 2016-000090  

Ekonomisk uppföljning efter mars 2016 

Ärendebeskrivning 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett nollresultat 

efter mars månad. 

VA-verksamheten i Säffle förväntas redovisa ett nollresultat vid årets slut 

medan renhållningsverksamheten prognostiserar ett underskott på -510 tkr 

vid årets slut. 

I Åmål förväntas VA-verksamheten i nuläget redovisa ett nollresultat och 

renhållningsverksamheten förväntas följa budget. 

Östbys verksamhet prognostiserar ett underskott på -425 tkr.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens ekonomiska rapport, 2016-04-05     

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden godkänner prognosen 

efter mars 2016.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner prognosen efter mars 2016. 

_______________________ 

2016-04-19 Utdrag till 

Kommunstyrelsen Åmål 

Teknik och fritid/ekonom       
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§ 44 Dnr 10709  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut 

fattade med stöd i teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-30 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av 

informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

______________________      
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§ 45 Dnr 10710  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 

anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-30 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av 

informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

________________________     
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§ 46 Dnr 10711  

Information och rapporter 

- 

 


